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Resumo: O trabalho que ora se apresenta busca analisar a utilização da gravação de vídeos 

como estratégia da sociedade civil para a comprovação da violação de Direitos Humanos por 

parte de empresas. Compara, de forma a aferir a eficiência e/ou eventuais limitações, a 

utilização de vídeos gravados de forma espontânea e utilizados como prova em processos 

judiciais e a ideia de video advocacy utilizada por algumas ONG’s que atuam na defesa dos 

Direitos Humanos. 

Abstract: The work presented here aims to analyze the use of video recording as civil society 

strategy to prove the violation of Human Rights by companies. It compares, in order to assess 

the efficiency and/or eventual limitations, the use of videos recorded spontaneously and used 

as evidence in court cases and the idea of advocacy video used by some NGOs that work in 

defense of Human Rights. 
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Introdução: 

Esse artigo analisa a utilização da prova em vídeo no contexto da demonstração de 

violação de direitos humanos. Buscar-se-á analisar dois contextos específicos, quais sejam, a 

utilização da prova em vídeo no interior de processos judiciais em face de violadores de 

direitos humanos e a estratégia de video advocacy, na qual as imagens são utilizadas como 
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forma de informar a opinião pública e os entes estatais com o objetivo de realizar mudanças 

em políticas públicas.  

Não é o escopo desse artigo dizer que uma das técnicas de utilização dos vídeos de 

violações de direitos humanos é melhor do que a outra. Isso porque cada técnica tem um 

momento e um direcionamento específico. 

Desde a criação do cinetoscópio de Thomas Edison e de seu aperfeiçoamento por 

Léon Bouly e pelos irmãos Louis e Auguste Lumière, que resultou no cinematógrafo, surgiu a 

possibilidade de se registrar imagens em movimento. Tais imagens em movimento 

enriqueceram a forma de se contar estórias e de se registrar a história. O homem passou a ter 

uma nova ferramenta capaz de registrar seu ponto de vista e de demonstrá-lo a quem não 

estava lá. O cinematógrafo possibilitou também a criação da chamada “sétima arte”, termo 

estabelecido por Ricciotto Canudo no "Manifesto das Sete Artes" escrito em 1912 e publicado 

em 1923, e que designava o jovem cinema. Jovem em virtude do cinematógrafo só ter tido sua 

patente em 1895 (1892 seria a data da invenção por Bouly, mas esse perdeu a patente para os 

irmão Lumière que só a registraram em 1895). 

O aspecto que esse artigo tenta abordar diz respeito de forma mais intensa à 

capacidade das imagens em vídeo de registrar fatos, mas, mais a frente, ver-se-á que o cinema 

como arte pode influenciar pessoas, e, nesse aspecto existe uma aproximação do cinema e das 

estratégias de advocacy. 

Buscar-se-á demonstrar que as câmeras que hoje se tornaram tão comuns e de tão fácil 

manuseio são ferramentas importantes que podem ser utilizadas por qualquer pessoa. A 

facilidade de acesso que existe a essas ferramentas pode ser utilizada para tentar equilibrar o 

jogo de poder entre violadores de direitos humanos e vítimas. A anterior dificuldade de acesso 

às câmeras de vídeo era um aspecto que favorecia exclusivamente aos algozes dos direitos 

humanos. Contudo, ainda que as imagens de vídeo possam ser utilizadas também pelos 

violadores de direitos humanos, demonstrar os fatos e violações costuma favorecer aqueles 

que buscam defender as vítimas de abuso. Em muitos casos a própria vítima pode registrar a 

violação com câmeras embutidas em aparelhos celulares. Em que pese muitas vezes existir 

um maior poder econômico por parte dos agressores, o que em geral resulta em vídeos de 

maior qualidade técnica, as imagens em vídeo podem na maioria das vezes “falar por si só” e, 
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mesmo dotadas de menores recursos, as vítimas podem mostrar às autoridades e ao mundo, 

pela internet e por sites como o YouTube, os fatos que antes podiam ser encobertos. 

 

Desenvolvimento: 

 Conforme salientado na introdução o artigo que ora se apresenta busca demonstrar a 

importância da utilização de imagens em vídeo como forma de apresentar violações de 

direitos humanos a outras pessoas que não aquelas que foram vítimas de tais atos. As imagens 

em vídeo não são uma forma única e exclusiva de demonstrar tais danos aos direitos. Meios 

de provas existem aos montes. Fotografias, exames de corpo de delito, gravações de áudio, 

depoimentos de testemunhas, entre outros meios de prova já eram utilizados a muito tempo 

como forma de convencimento da existência de dano ou violação. 

 A mídia antes da televisão já se utilizava da forma escrita, da fotografia e da 

radiodifusão para entre suas funções exercer o múnus público de divulgar violações de 

direitos humanos. Ativistas sempre se utilizaram dos recursos que tivessem a mão para tentar 

parar violações em curso ou para buscar punição para transgressores. A própria imagem em 

vídeo não é nenhuma novidade e tem sido utilizada a várias décadas como forma de registrar 

crimes ambientais, ofensas a mulheres, idosos crianças e minorias, abusos contra 

trabalhadores, situações análogas a escravidão, por exemplo. 

 O que ocorre nos dias de hoje de diferente é que a gravação de imagem em vídeo é 

acessível a praticamente qualquer pessoa. PEIXOTO (2014, p. 9-10), jornalista e mestre em 

sociologia da cultura, mais famoso, porém, por ser vlogger e videocaster mostra essa 

diferença em seu livro mais recente:  

“A verdade é que nunca tive uma câmera caseira na família. Coisa cara era 

uma câmera naquela época, lembro o valor, mas não lembro o ano. 

Seiscentos mil. Não me lembro se eram cruzeiros, cruzados, cruzeiros novos, 

cruzados novos, mas em algum momento memorizei que uma câmera 

custava seiscentos mil dinheiros. Minha mesada era de quarenta dinheiros.” 

 Atualmente as câmeras estão em qualquer parte. Câmeras de segurança estão nas ruas 

e no interior dos prédios. O poder público delas se utiliza para fazer valer seu poder de 

polícia.  



4 
 

No que se refere à sociedade civil não é diferente. Praticamente todo celular possui 

uma câmera. Dados da ANATEL de março de 2014 dão conta de que no Brasil existem cerca 

de 273,58 milhões de telefones celulares ativos. Considerando-se que população do Brasil 

projetada pelo IBGE com base no censo de 2010 é de 202.977.299 (projeção de população 

obtida em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ às 14:59:09 do dia 12/8/2014) 

ou de 203 milhões de habitantes em uma aproximação, temos hoje cerca de 70 milhões de 

celulares a mais do que o número de indivíduos no país. Em que pese não termos números 

exatos dos números de celulares com câmeras no país, é fácil perceber que esse número é 

enorme e abrange pessoas das mais diversas classes sociais. 

Some-se a essa imensa quantidade de câmeras nas mãos da sociedade os diversos 

modelos de câmeras digitais, as quais baratearam os custos de fotografia e filmagem ao 

registrarem suas imagens em arquivos digitais que podem ser armazenados a custos ínfimos, 

descartados quando ruins e reproduzidos a custo zero quando bons. 

Nada disso, seria, no entanto, suficiente se a informática e a telemática não tivessem se 

desenvolvido também de forma espantosa. Armazenamento, edição e transmissão de vídeos, 

amadoristicamente, é coisa banal e podem ser feitos por qualquer pessoa com boa vontade, 

mesmo sem formação específica. 

Em que pese nossos exemplos abordarem a realidade brasileira trata-se de um 

fenômeno mundial. Câmeras estão em toda parte. Equipamentos profissionais ou 

semiprofissionais não são exclusividade de emissoras de televisão. É natural, portanto, que 

denúncias (no sentido lato do termo) instruídas por vídeos tornem-se cada vez mais comuns. 

Importa então abordar a forma como as imagens podem e têm sido utilizadas na busca 

da defesa dos direitos humanos. Para fins de classificação abordaremos dois pontos. O uso das 

imagens de vídeo como prova nos processos judiciais e o uso de vídeos como estratégia de 

advocacy. 

 

O uso das imagens de vídeo como prova nos processos judiciais: 

 O uso das imagens como prova deveria ser o consectário lógico da evolução das 

provas no direito. Porém, em que pese não existir impedimento no que diz respeito à 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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utilização da prova em vídeo parece existir um ranço no Brasil quanto à utilização de 

evidências que não estejam reduzidas a termo no processo. 

 Apesar de estarmos nos tornando cada vez mais uma sociedade visual (SHERWIN, 

2011), pelo menos no que diz respeito ao processo no Brasil, país de tradição de civil law, o 

uso do vídeo não tem sido determinante nas decisões judiciais. Pesquisa em andamento do 

prof. RICCIO (2014) tem dado conta que em processos nos quais tem sido utilizada prova em 

vídeo por uma ou por ambas as partes, os magistrados em suas sentenças não fazem, na 

grande maioria dos casos, referência a tais provas como formadoras do seu convencimento. 

 Isso não quer dizer que tais provas não devam ser utilizadas. Nem mesmo que elas não 

tenham produzido efeito no convencimento do magistrado. Contudo, pode ser um sinal de que 

a utilização de tais provas possa ter um efeito mais interessante na estratégia de formação de 

uma opinião pública favorável a determinadas políticas que possam gerar benefícios na luta 

pelos direitos humanos. 

 Importa dizer que apesar de o magistrado tentar manter uma posição de equidistância 

entre as partes e muitas vezes tentar colocar barreiras que lhe permitam uma visão menos 

emocional e mais racional, ele é humano, e por isso sujeito ao efeito retórico 

(MACCORMICK, 2005) que as imagens podem produzir. 

 Uma abordagem fenomenológica nos diria que o magistrado deve se afastar dos 

diversos filtros que são colocados entre ele e o fato. A redução a termo do fato, aspecto que 

tem sido privilegiado nos países de civil law, pressupõe a colocação de inúmeras camadas de 

interpretação entre o magistrado e o fato. A observação do fato pelo juiz seria o caminho ideal 

para a tomada de uma decisão justa, diriam os fenomenólogos. Ainda que a imagem em vídeo 

não seja o fato real e possa sofrer inúmeras manipulações, intencionais ou não, parecer-nos-ia 

que sua observação de forma direta pelo julgador retiraria ao menos algumas camadas de 

interpretação e possibilitariam ao juiz uma visão alguns graus mais próxima da situação 

fática. 

 Além disso, a evolução do direito processual deverá produzir alterações na forma 

como a prova em vídeo deve ser absorvida no processo. A desconfiança no que diz respeito à 

possibilidade de manipulação de vídeos não deve ser desprezada. Conforme salientado 

anteriormente, a edição é algo que se tornou muito mais fácil com o desenvolvimento da 
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tecnologia. Tal receio, no entanto, faz com que a utilização das provas em vídeo dependa 

sobremaneira de parecer técnico (laudo pericial) que acaba influenciando os magistrados de 

forma até mais efetiva do que o vídeo em si. 

 Isto posto, mostra-se conveniente analisarmos uma segunda estratégia de utilização de 

imagens de vídeo na defesa dos direitos humanos, qual seja, o uso de vídeos como estratégia 

de advocacy. 

 

O uso de vídeos como estratégia de advocacy: 

 Um primeiro aspecto que deve ser abordado diz respeito ao termo advocacy. Trata-se 

de termo muito familiar para as pessoas que militam na área de direitos humanos, mas que 

pode gerar confusão para aqueles não familiarizados em virtude dessa expressão de língua 

inglesa ser um falso cognato de advocacia em língua portuguesa. Conquanto alguns 

dicionários considerem advocacia uma tradução possível do termo advocacy, essa utilização 

não nos parece a mais conveniente nos dias de hoje. 

 Em sua origem os termos, em um sentido amplo, convergem, mas no contexto atual a 

palavra advocacia diz respeito a atuação do advogado tendo uma conotação que, muitas vezes, 

se remete a atuação perante o judiciário. O termo advocacy tem um sentido diverso e uma 

área de atuação diferente. Essa palavra anglo-saxônica (ainda que originada de expressão 

latina), em países de democracia consolidada, ganhou o sentido de se apoiar uma causa. Trata-

se de uma livre manifestação popular que tem como objetivo influenciar a criação e 

modificação de políticas públicas. 

Em geral a prática de advocacy ocorre como estratégia da sociedade civil organizada, 

de forma apartidária ou, pelo menos, suprapartidária. ONG’s, fundações, associações ou 

outras formas de organização popular elaboram planos de ação que dão visualização às ideias 

que defendem. Com isso tentam produzir o convencimento para que tais ideias sejam 

convertidas em políticas de Estado por parte dos entes públicos ou até mesmo em práticas que 

tenham caráter supranacional. Trata-se de uma prática que não tem um aspecto de 

imparcialidade. É a defesa de um ponto de vista! 
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Inúmeros e variadíssimos são os exemplos de organizações da sociedade civil que se 

utilizam de advocacy na promoção dos direitos humanos. Podemos citar, como exemplo de 

organizações que atuam aqui no Brasil, a Conectas Direitos Humanos e o Instituto Mais 

Democracia, mas as organizações da sociedade civil variam em tamanho, estrutura e área de 

atuação. Algumas como os Comitês Populares da Copa organizam-se para um evento 

específico, outras tem atuação mais duradoura, mas o que importa é que se trata de cidadãos 

organizando-se de forma a fortalecer a democracia de uma forma participativa e não 

esperando apenas uma atuação de seus representantes. 

Superado esse interregno passa-se a analisar a utilização de imagens em vídeo como 

forma de fortalecer a retórica das organizações da sociedade civil. Trata-se de um terreno 

difícil. Conforme se salientou em momento anterior desse texto, em que pese a enorme 

popularização dos equipamentos de vídeo, muitas vezes os violadores de direitos humanos 

tem a seu favor recursos ainda maiores.  

Quando se fala de Estados, ou grandes empresas, estatais ou privadas, que atuam no 

tanto no mercado interno ou que são transnacionais, como violadores de direitos humanos está 

se falando de orçamentos enormes que podem ser empregados em propaganda. A escolha de 

combater essa guerra vem de um aspecto muito importante. Na maior parte das vezes as 

imagens de violações são autoexplicativas e chocantes o suficiente para gerar o efeito 

pretendido pelos defensores dos direitos humanos. Os maiores recursos, os discursos 

distorcidos dos violadores tem grande dificuldade de contornar as imagens de violações 

apresentadas em vídeo. 

No que se refere a video advocacy é impossível deixar de citar a experiência da ONG 

WITNESS. Essa ONG foi criada pelo músico Peter Gabriel em 1992, após o espancamento do 

taxista e operário da construção civil negro norte-americano Rodney King. O espancamento, 

realizado pela polícia de Los Angeles, foi registrado em vídeo por uma testemunha e foi 

também amplamente divulgado. A absolvição dos policiais no julgamento do fato resultou em 

uma gigantesca onda de violência com três dias de confrontos entre populares e a polícia, 

incêndios e saques. Tais fatos causaram 58 mortes, deixaram mais de 2800 feridos, destruíram 

3.100 estabelecimentos comerciais e causaram prejuízos estimados em mais de um bilhão de 

dólares.  
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Na época, segundo o relato de GREGORY (2011) os fundadores da ONG pensaram: O 

que aconteceria se toda pessoa que trabalhasse com direitos humanos tivesse uma câmera de 

vídeo? O que eles seriam capazes de documentar? O que eles seriam capazes de mudar? 

Desde então a organização se envolve com os riscos, oportunidades e possibilidades de ação 

criadas pelo poder das imagens em movimento.  

A ideia que originou a WITNESS, dar uma câmera a cada pessoa envolvida na defesa 

de direitos humanos acabou, em parte, superada pelo avanço da tecnologia. Hoje não é o 

acesso a equipamento de vídeo o aspecto mais importante. Conforme citado anteriormente, a 

tecnologia reduziu os preços dos equipamentos de vídeo, mas a divulgação dos mesmos ainda 

não é fácil em todos os lugares do mundo. Estados autocráticos e ditaduras dos mais diversos 

matizes ideológicos costumam dificultar o acesso de seus cidadãos à internet, em especial a 

redes sociais e sites como o YouTube, por exemplo. Nesses locais, muitas vezes, ou são os 

próprios governos os violadores dos direitos humanos, ou as violações ocorrem com 

cumplicidade dos regimes autoritários. Além disso, cumpre aqui salientar, que não são só os 

governos autoritários que se ligam a empresas violadoras. As democracias do mundo também 

se envolvem com empresas violadoras de direitos humanos e a elas dão proteção sob a 

desculpa de interesses estatais. A vantagem das democracias é apenas uma maior facilidade 

para a circulação das informações.  

A WITNESS de certa forma expandiu seu escopo. Treinamento e apoio dos defensores 

de direitos humanos passaram a ser um aspecto importante da atuação da ONG. Segurança, 

consentimento e outros aspectos éticos ligados às vítimas e aos defensores sobrevieram a ter 

importância crucial na video advocacy moderna. 

Outros utilizadores da video advocacy parecem ter aprendido as mesmas lições que 

são divulgadas pela WITNESS. Em que pese não abandonarem o uso judicial de provas de 

violação em vídeo, os utilizadores da estratégia de video advocacy passaram a dar preferência 

a essa estratégia e para isso passaram a usar o que GREGORY (idem) chama de smart 

narrowcasting.  

Essa técnica consiste em falar a um público específico, em um momento específico, 

buscando alterações em política, comportamento ou prática. Antes, porém, os “videomakers 

do bem” são treinados para melhorarem suas técnicas de storytelling possibilitando que a 

mensagem seja mais bem compreendida por seus destinatários. 



9 
 

Esse aspecto da video advocacy aproxima a descrição dos fatos da arte 

cinematográfica. Se alguns dos vídeos gravados pelas vítimas de violações são meras imagens 

dos fatos sem qualquer edição, vídeos, como os defendidos pela WITNESS, são 

documentários com narrativa jornalística e edição de documentário. Muitos desses vídeos 

rompem a barreira da advocacy e se tornam documentários ganhadores de prêmios 

internacionais como é o caso do filme CRUDE. 

O caso do documentário CRUDE é bastante interessante. Descreve o caso das 

violações de direitos humanos pela petroleira CHEVRON no Equador. Acompanha, porém, 

os esforços jurídicos e de advocacy dos advogados e dos ativistas de direitos humanos. Acaba 

sendo um vídeo em metalinguagem, uma vez que o filme serve como estratégia e descreve os 

esforços anteriores de advocacy. 

Se o imbróglio envolvendo a petroleira CHEVRON no Equador estivesse definido 

poder-se-ia falar que o documentário CRUDE é meramente um documentário registrando um 

fato histórico. Ocorre, porém, que apesar de judicialmente o processo no Equador ter chegado 

a termo, a Empresa continua se esquivando de responder pelos danos humanos e ambientais.  

Aos ativistas resta a busca por outros caminhos que não os judiciais, atuando politica e 

diplomaticamente para conseguir que a sentença/acórdão promulgados no Equador possam ter 

efeito no mundo real. Daí a importância do documentário que divulga para o mundo os fatos 

ocorridos no Equador, tentando fazer a opinião pública mundial conhecer o problema e apoiar 

a causa dos ativistas equatorianos. Não se trata de um vídeo imparcial. Ele abertamente toma 

partido dos ativistas intercedendo a seu favor perante o resto do mundo, tentando claramente 

causar efeitos que possam auxiliar na luta contra a petrolífera. 

É certo que as petrolíferas também se utilizaram da arma dos vídeos. Com vídeos 

como “A ficção dos demandantes. A produção de Crude”, por exemplo, tentam diminuir os 

efeitos de convencimento que os vídeos de advocacy dos ativistas venham causar na opinião 

pública. Nesse embate fica clara a necessidade de que os ativistas aumentem sua capacidade 

retórica, melhorem sua capacidade de contar as estórias das vítimas, consigam ter clareza nas 

imagens que demonstram as violações, uma vez que os violadores tem ao seu lado o poder 

econômico com o qual podem contratar especialistas em propaganda par tentar reduzir o 

efeito das imagens mostradas pelos ativistas à opinião pública. 
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Outro caso que merece ser analisado diz respeito ao documentário “Domínio Público”. 

Esse documentário foi filmado entre os anos de 2011 e 2014 e mostrou as alterações geradas 

por causa dos megaeventos que o Brasil e em especial a cidade do Rio de Janeiro viria a 

sediar, dentre eles a Copa do Mundo da FIFA e as Olimpíadas de 2016. Essas alterações 

geraram diversos revezes à população e muitas violações de direitos humanos. O filme 

demonstra a parceria entre o Estado brasileiro, a FIFA e as megacorporações no sentido de 

realizar os eventos às custas do bem-estar de inúmeros cidadãos. Mostra como diversas 

políticas públicas que foram promovidas como conquistas para o cidadão são na realidade 

formas de proteger os investimentos empresariais. Mostra que as UPP’s,(unidades de polícia 

pacificadora) apesar de um discurso de defesa dos cidadãos marginalizados ainda padecem do 

ranço militar e tratam o território das favelas como zona de guerra. 

O aspecto, porém, que se busca ressaltar nesse artigo não é a situação da luta do 

capital especulativo internacional versus cidadania, mas sim demonstrar a estratégia de 

advocacy utilizada pelos realizadores do vídeo em questão. Conforme as lições que são 

ensinadas pela WITNESS o vídeo em questão apresenta um excelente storytelling. Não se 

contenta em demonstrar o fato da violação, mas também narra esses fatos com clareza e poder 

de convencimento. Utiliza-se de retórica, mas não no sentido vazio que era criticado por 

Platão, mas justamente como forma de combater discursos que se baseiam exclusivamente em 

propaganda, numa espécie de retórica mais próxima da defendida por MACCORMICK 

(idem). Utiliza-se ainda de outros elementos importantes. Abre mão de direitos autorais e 

investe na viralização para se disseminar através de redes sociais somando (em 14 de agosto 

de 2014, em duas postagens diferentes) mais de 100.000 visualizações no YouTube. 

Ambos os vídeos são excelentes exemplos de video advocacy, e estão longe de ser 

únicos, mas demonstram alguns dos aspectos que devem ser ressaltados na utilização dessa 

ferramenta no convencimento da opinião pública e na tentativa de formação de políticas 

públicas. 

Fato acontecido na semana em que esse artigo era pensado e escrito de forma 

preliminar fez lembrar o caso de Rodney King anteriormente narrado, tendo, porém, uma 

utilização de imagens um pouco diferente. Na cidade de Fergunson, no Estado de Missouri, 

nos Estados Unidos toque de recolher teve de ser declarado pelo governador do Estado em 
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virtude da escalada de violência nos protestos populares pela morte, no dia 9 de agosto de 

2014, de um adolescente negro desarmado chamado Michael Brown.  

Relatos dão conta de que o jovem teria sido morto a tiros por um policial mesmo 

depois de já ter se colocado em posição de rendição com as mãos para o alto. A versão da 

polícia é de que o jovem teria tentado agredir o policial e tomar sua arma. Em virtude do 

histórico de violência da polícia do Missouri contra jovens negros a população, que não teve 

acesso a imagens que justificassem os tiros, se revoltou e iniciou uma onda de protestos que 

se tornou violenta e acabou resultando em depredação e saques.  

No caso da morte de Brown o uso das imagens não se deu por parte dos defensores 

dos direitos humanos, mas sim por parte da polícia. Imagens demonstrariam que um jovem, 

que supostamente seria Brown, teria, alguns minutos antes, roubado um pequeno mercado. O 

Estado tenta arrefecer os ânimos com essa imagem querendo gerar uma situação de direito 

penal do autor. 

No Brasil, os noticiários nos dão conta de situações semelhantes, em que gravações 

realizadas através de celulares demonstram verdadeiras execuções realizadas pelas polícias de 

diversos estados da federação as quais os policiais alegam ser autos de resistência. Autos de 

resistência são a explicação dada pelos militares em que alegam ter agido em legítima defesa 

própria ou de terceiros que justificariam a morte de pessoas em ações policiais. Não fossem as 

imagens em vídeo a palavra do agente do Estado, que tem pretensão de veracidade, poderia se 

sobrepor à da vítima ou de seus familiares ou eventuais testemunhas. 

Outro aspecto de relevância no que se refere aos avanços tecnológicos na obtenção e 

geração de imagens diz respeito à cada vez mais acessível gravação remota de imagens em 

vídeo. Em um primeiro momento essa gravação remota se deu com a instalação de câmeras 

fixas ou de baixa mobilidade (rotação, apenas, nos eixos ortogonais x, y e z). A gravação de 

imagens dar-se-ia de forma automática ou remotamente por um operador que não estava no 

mesmo local que a câmera. É o que se verifica, por exemplo, no que se refere às câmeras de 

segurança pública ou de estabelecimentos particulares.  

Essas câmeras foram muitas vezes capazes de registrar o acontecimento de fatos que 

devem ser considerados como violações de direitos humanos. Tais eventos, porém, só 
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poderiam ser registrados se fortuitamente ocorressem no campo visual de uma dessas câmeras 

fixas. 

Haja vista a miniaturização dos equipamentos de registro de imagem outras 

experiências devem ser salientadas. Em um movimento que se iniciou nos países 

economicamente mais desenvolvidos e que já atinge o Brasil, verifica-se a instalação de 

câmeras de vídeo em viaturas policiais e até mesmo no uniforme de policiais. Tal medida, em 

que pese poder resvalar nos aspectos do direito de privacidade dos cidadãos, ou dos policiais, 

busca tentar combater abusos por parte de agentes do Estado. Sabedores de que suas ações 

estão sendo registradas, os agentes estatais tenderiam a agir de forma mais cuidadosa o que 

poderia evitar violações de direitos dos cidadãos abordados. Tais câmeras não buscam, de 

forma exclusiva, coibir violações de direitos humanos, mas também proteger os policiais de 

eventuais processos disciplinares ou judiciais caso sejam acusados injustamente de agir de 

forma desleal ou ilegal. Servem ainda para avaliar a forma de agir dos agentes do Estado 

possibilitando melhor treinamento das formas de abordagem. 

A utilização dessas câmeras móveis que “enxergam” melhor do que nós (muitas têm 

visão noturna e capacidade de ampliação) por parte do Estado tem todos os aspectos negativos 

ressaltados por ORWELL (2009) em sua importantíssima distopia 1984. Porém, conforme 

temos abordado nesse artigo, essas armas também estão chegando, cada vez mais, nas mãos 

da população em geral. Tecnologia vestível, em que pese o aparente fracasso do Google 

Glass, está cada vez mais presente. Não é o escopo desse artigo estudar os aspectos de 

violação de privacidade que resultarão com certeza de tais tecnologias, mas sim sua possível 

utilização na estratégia de defesa dos direitos humanos. 

Não pode ser esquecida ainda uma tecnologia que é um avanço das gravações remotas 

de vídeo. Se, em um primeiro momento, as câmeras remotas eram fixas e depois passaram a 

ser colocadas em viaturas e pessoas, hoje parece não existir limitação a seu movimento. Isso 

se deve à associação de câmeras de excelente qualidade aos veículos aéreos não tripulados 

(VANT’s ou UAV’s na silga em inglês) ou drones. Tais equipamentos surgiram na esfera 

militar e foram utilizados em um primeiro momento na espionagem do inimigo e na tentativa 

de realizar a função antes desempenhada pelos batedores (scouts). Na atualidade tais 

equipamentos não têm sido utilizados militarmente apenas por suas qualidades de observação, 

mas também por sua capacidade de agressão sem por em risco o seu operador. No governo do 
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presidente norte-americano Barack Obama cresceu de forma assustadora a utilização desses 

veículos de forma a manter o poderio aéreo dos Estados Unidos sem por em risco pilotos 

americanos. Isso em uma tentativa de apaziguar a opinião pública interna dos EUA que tem 

criticado as baixas sofridas em guerras recentes.  

No Brasil, assim como na maior parte do mundo ainda não existe uma completa 

regulamentação no que diz respeito à utilização de tais equipamentos. A ANAC já interferiu 

na tentativa de utilização por parte de uma pizzaria da cidade de São Paulo de tais 

equipamentos para a realização de entregas aéreas dentro do perímetro urbano da capital 

paulista. Sabe-se, porém, que as forças policiais brasileiras, a Polícia Federal, por exemplo, 

têm se utilizado de VANT’s para a observação de suspeitos e acompanhamento de ações 

policiais. 

A regulamentação insuficiente não impede, porém, que tais equipamentos estejam 

caindo no gosto popular. Modelos dos mais diversos portes têm sido utilizados e com grande 

frequência associados a câmeras de vídeo. Os aspectos de legalidade que envolvem a 

utilização de tais veículos seriam capazes de gerar inúmeros outros artigos científicos, mas 

não são o escopo desse. Busca-se demonstrar que tais equipamentos já são uma realidade. Em 

que pese sua utilização pra registrar violações espontâneas de direitos humanos (que ocorram, 

por exemplo em decorrência de uma atuação policial desastrada) possam ser difíceis de 

imaginar, parecem ideais para ser utilizadas em violações de direitos humanos por empresas 

haja vista seus efeitos muitas vezes ocorrerem em escala espacial de grandes proporções e se 

estenderem no tempo. A utilização de imagens aéreas é capaz de demonstrar com maior 

clareza a extensão de um dano ambiental, por exemplo. Isso pode facilitar a colocação em 

perspectiva da escala do dano e em processos judiciais permitir uma melhor compreensão por 

parte do magistrado na avaliação do mesmo. 

Os parágrafos antecedentes pincelaram a tecnologia existente. Um aspecto, porém, 

talvez seja o mais importante dos ressaltados pelos ativistas da WITNESS: os vídeos devem 

ser apresentados às pessoas certas e no momento adequado. Quem são as pessoas certas? Qual 

o momento adequado? A casuística é que vai determinar? A estratégia correta, entretanto, 

passa certamente por determinar corretamente esses alvos. 
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Conclusões:  

 Esse artigo buscou mostrar dois aspectos da utilização de vídeos como ferramenta na 

defesa dos direitos humanos. A novidade aqui não é a apresentação das ferramentas. Seu uso é 

natural e baseia-se no fato de sermos uma sociedade cada vez mais visual conforme defendido 

por SHERWIN (idem). Esse aspecto de sermos visuais não é necessariamente uma boa 

qualidade ou uma desvantagem por si só. As gerações mais jovens apresentam cada vez mais 

dificuldade na interpretação de textos ou de escrevê-los segundo a norma culta. Não deixaram 

de ser criativos, mas a criatividade migrou da forma escrita para outras mais visuais, 

conforme demonstram por exemplo os “memes” da internet. 

 Devem-se salientar alguns aspectos, no entanto.  

 Ainda existe um descompasso entre a sociedade visual e o judiciário de civil law que é 

excessivamente baseado na forma escrita. Talvez a grande exceção seja o tribunal do júri, mas 

esse se aproxima do sistema de justiça dos países de common law. 

 Em virtude disso a utilização de vídeos como provas nos processos judiciais pode não 

ter a eficácia que se esperaria e que se verificaria nos Estados Unidos da América, por 

exemplo. Esse aspecto merece uma investigação profunda que tem sido realizada por RICCIO 

(idem), e, em virtude de não ter sido ainda publicado o trabalho, existe uma lacuna de 

conhecimento que não nos permite afirmar sobre a eficácia dessa forma de utilização dos 

vídeos sob um enfoque mais empírico. 

 Convém dizer, contudo, que determinados aspectos das violações de direitos humanos 

não são questão de alteração de políticas públicas e são inafastáveis do judiciário. Cessar 

violações, buscar reparações muita vezes só é possível com o intermédio do poder judiciário. 

Isto posto, fica claro que não se está defendendo aqui a utilização de uma forma de uso dos 

vídeos em detrimento da outra. Deve-se usar a via do judiciário e também as estratégias de 

advocacy. 

 No que se refere ao video advocacy defende-se uma estratégia semelhante à utilizada 

pela WITNESS. Treinamento dos vídeo ativistas. O desenvolvimento da tecnologia fez sua 

parte ao promover o acesso a equipamentos de vídeo. Cabe à sociedade civil organizada fazer 

o melhor uso possível dessas imagens. O vídeo ativismo deve ser feito com um maior 
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profissionalismo. Do amadorismo deve restar apenas a paixão pelo que se faz. Filmes de 

advocacy devem ter uma estória clara e envolvente. Devem estar direcionados ao público 

certo, usar de linguagem adequada, edição de qualidade. Em que pese a WITNESS ter surgido 

de uma situação factual ela segue os caminhos que têm sido apontados por acadêmicos como 

os mais adequados para uma utilização convincente das imagens que obtém. Caso aqueles que 

defendem os direitos humanos não se utilizem das ferramentas que concedem ao vídeo um 

maior poder retórico, estarão desperdiçando o excelente potencial das imagens em vídeo em 

realizar o convencimento da opinião pública (e também dos julgadores, os quais não podem 

ser destacados da opinião pública de forma absoluta). Saliente-se que as empresas violadoras, 

detentoras que são do poder econômico, têm a seu favor a possibilidade de contratar 

profissionais de alto gabarito que sabem utilizar o poder das imagens a seu favor. Isso é 

claramente demonstrado pelo vídeo “A ficção dos demandantes” realizado pela 

TEXACOECUADOR (2014), ou pelas inúmeras campanhas publicitárias que tentam 

demonstrar que as empresas em questão são na verdade promotoras de direitos humanos e não 

violadoras, haja vista as inúmeras ações de responsabilidade social que promovem. 

 Por outro lado, a video advocacy deve respeitar a vítima, impedindo sua revitimização. 

Deve proteger a imagem de pessoas em risco. É sabido que em muitas situações de violação 

de direitos humanos, vítimas e indivíduos podem correr inclusive risco de vida ao denunciar a 

verdade. Podem, também, em alguns casos, os indivíduos ser expostos ao ridículo, o que 

poderia gerar graves danos à imagem dessas pessoas. Os criadores dos vídeos precisam ser 

éticos na busca de seus resultados e ter cuidado para não gerar outros problemas que venham 

a se somar ao dano aos direitos humanos. A veiculação dos vídeos pode vir a gerar milhões de 

visualizações. As vítimas devem ser informadas da forma mais clara para que tenham 

consciência das possíveis repercussões de ter seu nome e imagem divulgadas por todo o 

mundo através da internet. 

 O uso da imagem é fortíssimo elemento de convencimento. Diz-se popularmente que a 

imagem vale mais do que mil palavras. No que se refere à imagem em movimento, esse fator 

de convencimento é ainda maior. Deve-se apenas ressaltar que a ferramenta dos vídeos é 

disponibilizada para os dois lados em disputa, e, em geral, os violadores dos direitos humanos 

estão do lado mais dotados de recursos financeiros ou políticos. Eles podem ser governos ou 

megacorporações multinacionais. Portanto, o uso do vídeo ativismo deve associar as imagens 

às palavras de forma a produzir o melhor efeito, promovendo estórias bem contadas 
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(storytelling). Deve demonstrar o fato e ser convincente atingindo aqueles que possam 

produzir os efeitos que se deseja (smart narrowcasting). 
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